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: ملخص الذراسة

ٗائؼ الىكام ؤلاْلُمي في الشّغ ألاوؾـ ، و طلٚ ألهمُتهما  ُا و الؿهىصًت مً ؤهم ع حهخبر جٖغ

ضث عهاهاث 
ّ
ؤلاؾتراجُجُت ، و هُىطهما في ؤلاْلُم ، هظا ألازير الظي ٌشهض ؤػماث ، و جدىالث ول

ض صَو جىامي هظه الغهاهاث ، و الخمضص ؤلاًغاوي  بت نلى الىخضاث في الىكام ؤلاْلُمي ، ْو ؤمىُت مٖغ

ٙي ، الهالْاث بين البلضًً هدى الخٓاعب اإلادؿاعم ، زاضت في الجاهب  في قل الاوسخاب ألامٍغ

ألامني ، مً زالٛ الخيؿُٔ و الخهاون ، حؿعى الضعاؾت للبدث في ؾبُهت نالْاث البلضًً زاضت 

في حاهبها ألامني ،و بلى ؤي مضي بةمٙإهه ؤن ًمخض بلى مجاالث ؤٖثر ، لً٘ هظا الهضٍ ًىاحه نغاُْل 

و جدضًاث نضًضة ، هكغا لخهاعع اإلاطالح و الهالْاث ؤلاْلُمُت اإلاهٓضة ، في بْلُم ٌشهض ؤػماث 

. مؼمىت 

ُا -  لؿهىصًت ا: الكلمات املفحاحية ٙي - الضوع ؤلاًغاوي - جٖغ - ألاػمت الؿىعٍت-  الاوسخاب ألامٍغ

 .ؤمً الخلُج 

Study Summary: 

Turkey and Saudi Arabia are most important pillars in the Middle East regional 

system, for their strategic importance and their influence in the region. This latter is 

witnessing a crisis and a change resulting in complex menace upon regional units. 

The growing of these menaces and the Iranian expansion concurrent with the 

American withdrawal pushed the relationship towards accelerated convergence 

especially in security side, through coordination and cooperation. 
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This study aims to delve into the two countries relations nature , especially 

security dimension , and to what extent it might extend to other more fields but this 

aim is confronted by obstacles and challenges due to the contending interests and 

complicated regional relationship in the region witnessing chronic crisis. 

Keywords: Saudi Arabia -Turkey - The Iranian role - The American withdrawal - 

The Syrian crisis - Gulf security . 

 

: مقذمة

 اهُجاعا ؤمىُا بؿبب مػانُاث ألاػماث الؿابٓت ، و جضانُاث 2011  ٌشهض الشّغ ألاوؾـ مىظ بضاًاث 

ألاػماث الغاهىت ، زاضت ألاػمت الؿىعٍت ، هظه اإلاأّػ ألامىُت عجلذ بإنهُاع مىكىمت الخىاػهاث الٓضًمت ، 

ُت  الؿهىصًت ، في قل الغهاهاث ألامىُت – لطالح ج٘خالث حضًضة مً ؤبغػها الخٓاعب اإلادؿاعم في الهالْاث التٖر

بت   .اإلاٖغ

ذ الهالْاث الؿهىصًت  ُت َخىعا مو بضاًاث الغبُو الهغبي ، مغصه الازخالٍ في بصعإ الكاهغة و – نَغ التٖر

اوهٙاؾاتها نلى صٛو اإلاىؿٓت ، هظه الخضانُاث َغغذ نلى الىخضجين الخٓاعب ، هكغا للتهضًضاث اإلاخهاقمت في 

ت  ت ، و ٖظلٚ تهضًضاث مشتٖر . ؤلاْلُم ، مما ولض مطالح مشتٖر

ُت  الؿهىصًت ، و بلى ؤي مضي حهل مً الخٓاعب بين –   حؿعى هظه الىعْت للبدث في الهالْاث التٖر

الضولخين غغوعة بؾتراجُجُت ، َغغتها مٓخػُاث اإلاغخلت ؤلاْلُمُت ، ٖما جبدث في صًىامُاث الطغام والخالٍ 

 بُنهما بهُض جىعؽ اإلامل٘ت في  ْخل الصخُي حماٛ  زاشٓجي نلى ؤػمت خضور بلىبين الضولُخين بشٙل ًاصي 

ُت . ألاعاض ي التٖر

 .إلاقليم املأزوم و الرهاهات  مىية املشتركة : املبحح  ول 

مىكغ اإلاضعؾت الىاْهُت ال٘الؾُُ٘ت في الهالْاث الضولُت ، ؤن ازخُاع Hans Morganto    ًٓٛى هاوـ مىعياهخى

ٔ ألاخالٍ لِـ مؿإلت مالئمت هُهُت  ، َالضولت حؿخًني نً ألاخالٍ بطا اْخىهذ expendiencyصولت ما لؿٍغ

بإنها مً الٓىة بدُث ًم٘نها الطمىص ؤمام ؤنضاءها صون صنم ؤخض ، و ؤن ؤنباء الاعجباؾاث الىاحمت نً 

 1.ألاخالٍ جُّى خؿىاتها اإلاغجٓبت 

ب في  اع ، مضَىنت بالغهاهاث الىاحمت نً اإلاإّػ ألامني اإلاٖغ     جدؿاعم وجيرة الهالْاث الثىائُت بين ؤهٓغة و الٍغ

الشّغ ألاوؾـ ، و ما هخج نىه مً تهضًض للىخضاث ؤلاْلُمُت ، ؾىاء مً الجاهب الهؿ٘غي ؤو البهض الاحخماعي 

غ الخباًىاث الهمىصًت ، َإَغػث البِئت ألامىُت حملت مؿىياث حهلذ الخٓاعب و الخيؿُٔ خخمُت  ، هدُجت لخثٍى

 : في قل الاهُجاع ألامني مً ؤبغػها 
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:  رهاهات الحمذد إلايراوي / أ

ُا ، هى الخٍى مً بًغان ، و الخاحت بلى  ٗائؼ ألاؾاؾُت للخهاون ؤلاْلُمي بين الؿهىصًت و جٖغ     لهل مً ؤهم الغ

، في قل مداوالث ؾهغان للخمضص في اإلاىؿٓت ، و هُىطها في 2جدُٓٔ جىاػن إلاىاحهت الهُمىت ؤلاًغاهُت املخخملت 

ٙي  يغبي لىُىط ؾهغان ، و انخباعها الٓىة الىاَظة ، زاضت – ؤعبو نىاضم نغبُت ، و ما عأَ طلٚ مً جُهم ؤمٍغ

اع ، انتراَا بالضوع ؤلاًغاوي نلى خؿاب مطالخها  . بهض الاجُاّ الىىوي الظي جغي َُه ٗل مً ؤهٓغة و الٍغ

ُ٘ت جدضًاث ٖبيرة في الؿىىاث ألازيرة ، مو جىامي الىُىط ؤلاًغاوي ، بهض ؤٖثر  شهضث الهالْاث الؿهىصًت ألامٍغ

مً نشغ ؾىىاث مً اخخالٛ الهغاّ ، ٖظلٚ الخغب في ؾىعٍا ، م٘ىذ هظه اإلاخًيراث بًغان مً ٖؿب جٓضم في 

ٗاهذ جإمل في ؤن  اإلاىاَؿت خٛى الهُمىت ؤلاْلُمُت ، و هى ما جغي َُه اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت تهضًضا لها ، بط 

جضَو نالْاتها ؤلاؾتراجُجُت مو الىالًاث اإلاخدضة ، لػًـ ألازيرة نلى بًغان ، بال ؤن هظا لم ًدضر زاضت مو 

 3.اججاه الىالًاث اإلاخدضة لالؾخٓالٛ الؿاْىي 

ً جدالِ  ُا ، لخٍٙى  خُث ؤصي جىامي الىُىط ؤلاًغاوي بلى جىامي هىاحـ الخلُجُين ، و صَههم للخٓاعب مو جٖغ

ُا بجظب الاؾدثماعاث الخلُجُت ، و جإمين " ؾني" إلاىاحهت الخمضص اإلاظهبي إلًغان ، ًػاٍ لظلٚ عيبت جٖغ

ت ، بما ًٓىص بلى اغؿالم  ُت الهؿٍ٘غ اخخُاحاتها الىُؿُت ، في مٓابل اؾخُاصة الخلُجُين مً الخبراث التٖر

ُا بضوع في ؤمً مىؿٓت الخلُج ، َالخىاػن ؤلاْلُمي الُانل هى الطًُت اإلاثلى ألمً مىؿٓت الخلُج   4.جٖغ

خي  مها الخاٍع ُا طاث الًالبُت الؿيُت بالٓلٔ بػاء همى الىُىط ؤلاْلُمي ؤلاًغاوي ، بط حهخبر ألازيرة يٍغ حشهغ جٖغ

نلى الىُىط و اإلاٙاهت في الشّغ ألاوؾـ ، و مو طلٚ خاَل البلضان نلى نالْاث مؿخٓغة وؿبُا ، بط قلذ 

مبر 1639الخضوص ٖما هي بُنهما مىظ   ، اهخهجذ 2002م ، و مو جىلي خؼب الهضالت و الخىمُت الؿلؿت في هَى

ُا ؾُاؾت الهمٔ الاؾتراجُجي ، و التي جغج٘ؼ نلى غغوعة حهمُٔ الهالْاث مو صٛو الشّغ و الهالم ؤلاؾالمي  جٖغ

 5.، بىاء نلُه ػاص الخهاون مو بًغان مً زالٛ الضبلىماؾُت الاْخطاصًت 

:  الاوسحاب  مريكي و الاهكشاف إلاستراثيجي/ ب
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ٙا الجضًضة ، في  ُ٘ت جدىال بلى مىاؾٔ حُىبىلُدُُ٘ت حؿانض و جسضم بؾتراجُجُت ؤمٍغ حشهض ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

ٙا ؤن حؿدبٔ مىاْو الىُىط الجضًضة لها ْبل ؤن جمخض بليها ًض الٓىي  وحه جطانض ْىي نكمى ، جداٛو ؤمٍغ

ُ٘ت ؾابٓا هُالعي ٗلُيخىن بإن  ضه وضِ وػٍغة الخاعحُت ألامٍغ ُ٘ت " ألازغي ، و هظا ما ًٖا عئٍت ؤلاصاعة ألامٍغ

ً ، هى ْغن مىؿٓت املخُـ الهاصي ، و حىىب شّغ آؾُا  ، و "الجضًضة ، ج٘مً في ؤن الٓغن الخاصي و الهشٍغ

مبر   Trans – pacificpartnership. 6 نً مباصعة الشغاٖت نبر املخُـ الهاصي 2011ؤنلً في هَى

جي مً الشّغ ألاوؾـ ،و جغاحو ؤه ت ؤلاؾتراجُجُت للىالًاث ــــ     ؤصي هظا الاوسخاب الخضٍع مُت ألازير في ألاولٍى

اإلاخدضة ، بضٛو اإلاىؿٓت و نلى عؤؾها الؿهىصًت بلى البدث نً بضائل بؾتراجُجُت ، زاضت بهض ببضاء الىالًاث 

اإلاخدضة عيبتها بشٙل واضح ، الخسلي نً مىاحهت الخمضص ؤلاًغاوي بهض الاجُاّ الىىوي ، و جٕغ هظا الضوع لضٛو 

ٙي باعإ ؤوباما لٓاصة صٛو الخلُج ، رـــــــــــــــاإلاىؿٓت ، مثل ما ؤٕ ٗامب صًُُض في ماًى ـــــــــص الغئِـ ألامٍغ الٛ لٓاء 

ُا بالىالًاث اإلاخدضة ،و صٛو خلِ شماٛ ألاؾلس ي ، بهض 7 .2015 عيم الطهىباث التي جىاحه نالْت جٖغ

لُت  ُا جكل الٓىة ؤلاْلُمُت الغئِؿُت التي ججمهها 2016املخاولت الاهٓالبُت الُاشلت في حٍى  ، بال ؤن جٖغ

ت مو الًغب ،و هى ما ًميزها نً باقي الٓىي ؤلاْلُمُت الُانلت ، مثل مطغ و  زطائظ و عوابـ مشتٖر

 8.الؿهىصًت و بًغان 

ٙي إلاؤل الُغاى  اع الؾدباّ مغخلت ما بهض الاجُاّ الىىوي ،و ؤًػا الاوسخاب ألامٍغ     حؿعى ٗل مً ؤهٓغة و الٍغ

ُا ،بط جغي  اصة الخهاون مو جٖغ ؤلاؾتراجُجي ،و لهب صوع ؤٖبر في الخىاػهاث ؤلاْلُمُت ، ٖما جغيب الؿهىصًت في ٍػ

ذ الخاغغ جإزير نلى خؿاباث الٓىي الهاإلاُت ، و ٖظلٚ جخمخو  ُا ،التي لها في الْى بإهه صون الخهاون مو جٖغ

 9.بشهبُت في الشىاعم الهغبُت ، مً الطهب الخًلب في الخىاَـ ؤلاْلُمي مو بًغان 

داث ؤوباما في خىاعه مو حُُغي يىلضبغى ، و الظي وشغجه مجلت  JeffreyGoldberg    ًضنم هظا الؿغح جطٍغ

The Atlantic  ٛىا الشّغ ألاوؾـ مو ؤنضاءهم ؤلاًغاهُين " خُث ْا " ، مػُُا " ؤن نلى الؿهىصًين ؤن ٌشاٗع

ٗالت ، و َىض ى بؿىعٍا و الهغاّ و الُمً ،  ؤن اإلاىاَؿت بين الؿهىصًين ، و ؤلاًغاهُين و التي يظث خغوبا بالى

ت في اإلاىؿٓت ، و لُغع هىم  ٓت َهالت للمشاٖع جخؿلب ؤن هٓٛى ألضضْائىا، ٖما لئلًغاهُين ، ؤن نليهم بًجاص ؾٍغ

. 10" مً الؿالم الباعص 
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ؤن هٓٛى ألضضْائىا ؤهخم نلى خٔ ، بًغان هي مطضع ٗل اإلاشاٗل و ؾىضنم٘م في "     جابو باعإ ؤوباما مػُُا 

الخهاؾي مو بًغان ، َهظا ٌهني ؤن حؿخمغ الطغاناث الؿائُُت ، و ؤن خلُاءها الخلُجُين ، ؤي ؤضضْاءها 

الخٓلُضًين ، ال مٓضعة لضيهم نلى بؾُاء الىاع ، ؤو الُىػ بدؿم وخضهم ، ما ٌهني ؤهه ؾُٙىن نلُىا الخضزل ، و 

ت الخؿاباث ، و هظا لً ًٙىن في مطلخت الىالًاث اإلاخدضة ، و ال الشّغ  ت لدؿٍى وؿخسضم ْىجىا الهؿٍ٘غ

 11.ألاوؾـ 

:  الحغير في القيادة السعودية و الاسحقرار في القيادة التركية / ج

شهضث الهالْاث الثىائُت جدؿىا مدؿاعنا ، مىظ خػىع الغئِـ عحب ؾُب ؤعصويان حىاػة اإلالٚ نبض هللا بً 

ؼ ، خُث بغػ نلى بزغها الخيؿُٔ الؿهىصي  اعاث – نبض الهٍؼ ت ، و جباصٛ الٍؼ ي في مسخلِ الٓػاًا اإلاشتٖر التٗر

. بين ْاصة البلضًً ، و ٖظلٚ نلى مؿخىي الىػعاء بشٙل الَذ 

اجه ، زاضت و ؤن مً شإن     خؿب مجلت َىعًٍ بىلِس ي ًػو اإلالٚ ؾلمان الهالْاث مو ؤهٓغة في مٓضمت ؤولٍى

هظه الهالْاث ؤن جٙىن مازغة في ْػاًا مهمت للممل٘ت في صٛو نضًضة ، و اإلاالخل ؤن الخًيراث التي شهضتها 

الؿهىصًت في هغم الؿلؿت ، جضَو باججاه خضور حًيراث في الؿُاؾت الخاعحُت الؿهىصًت ، و جُخذ ضُدت 

ُت  ، َال ًسُى ؤن اهخٓاٛ الخ٘م في الهغبُت الؿهىصًت ، جؼامً مو حًير ملخىف في 12حضًضة في الهالْاث التٖر

ت اإلاؿلٓت ملجابهت الخمضص ؤلاًغاوي  اتها مً مداعبت ؤلاؾالمُين ، بلى بنؿاء ألاولٍى  13.ؤولٍى

:  اهحسار زخم الربيع العربي / د

اع ،      نلى بزغ جإػم الىغو ألامني ، و اهدؿاع ػزم الثىعاث الهغبُت التي َجغث زالَاث بين ؤهٓغة و الٍغ

ٗاهذ جغي في اإلاىحاث الثىعٍت مهضصا لها ، مما حهلها جتزنم  زاضت و ؤن ألازيرة نلى يغاع باقي صٛو الخلُج ، 

ب  حبهت الثىعة اإلاػاصة ، لً٘ اهدؿاع الغبُو الهغبي ، و جدىله بلى ؤػماث ؤمىُت ، و ضغام بْلُمي ؾاهم في جٍٓغ

ت خُاٛ ألاػمت الؿىعٍت، و  ين ، و مما نمٔ مً الخهاون جٓاؾم الضولخين لغئٍت مشتٖر وحهاث الىكغ بين الؿَغ

ين لئلؾاخت بالىكام الؿىعي   .ؾعي الؿَغ

:  الخليجي – غياب الاسحقطاب التركي / ٌ
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ُت  الخلُجُت نمىما ، و الؿهىصًت زطىضا ، ًضنمها بلى حاهب الانخباعاث ؤلاؾتراجُجُت –     الهالْاث التٖر

ُت مو صٛو  ُا بهُضة نً ؤي اؾخٓؿاب ، ؤو ضغام طي ؾبُهت ؾائُُت ، ؤو ْىمُت ، ؤو نْغ ت ، ٗىن جٖغ الهؿٍ٘غ

ا في خاٛ ؤي  الخلُج ، مما ٌهني يُاب ؤي مهضصاث ؾلبُت مو صٛو الخلُج ، ألامغ الظي ًجهل ؤهٓغة خلُُا مىزْى

غ للهالْاث بلى جدالِ اؾتراجُجي مو ُْاصاتها الؿُاؾُت   14.جؿٍى

ُت  الؿهىصًت ، و جُهُلها في قل الخدىالث ؤلاْلُمُت – هظه حملت مؿىياث ؾاهمذ في صَو الهالْاث التٖر

. اإلادؿاعنت ، و ما هجم ننها مً عهاهاث 

 .السياسات الاهحقال مً الحقارب إلى ثيسيق :إلاستراثيجيمجلس الحعاون / 2

ُت الخلُجُت نمىما بهؼ مغاخل الخٓاعب ، و التي شهضث بهؼ الاجُاُْاث للخهاون  ذ الهالْاث التٖر نَغ

هذ في  ت للخهاون الاْخطاصي ، جالها في 2005 ماي 30مخهضص ألابهاص ، خُث ْو  ؾبخمبر 08 الاجُاُْت ؤلاؾاٍع

ُا و صٛو مجلـ الخهاون الخلُجي2008 ُو مظٖغة جُاهم للشغاٖت ؤلاؾتراجُجُت بين جٖغ ، و ْض 15 في حضة جْى

ُا و صٛو الخلُج مً  ت بين جٖغ  ملُاع صوالع في 14.9 بلى 2000 ملُاع صوالع ؾىت 1.5همذ الخباصالث الخجاٍع

201116 .
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ُا مو الؿهىصًت في ماًى  هذ جٖغ ب 2010ؤما نلى اإلاؿخىي الثىائي ، َْى  اجُاّ حهاون نؿ٘غي في مجاالث الخضٍع

ت ، و في ماًى  هذ الضولخان اجُاُْت للخهاون الطىاعي الضَاعي ، و في 2013و ألابدار الهؿٍ٘غ مبر 22 ْو  هَى

و البدثُت ، و الطىانُت 2015 ان اجُاُْت حهاون في مجاٛ الخٓىُت الطىانُت ، بهضٍ بْامت اإلاشاَع و الؿَغ  ْو

ت   17.اإلاشتٖر

ُا صزلذ ؾّى ألاؾلخت الؿهىصًت ، بهضما  ي ، ؤن جٖغ    في طاث الؿُاّ ضغح ٖبير مؿدشاعي الغئِـ التٗر

ؼ  ُت للطىاناث الضَانُت ، مو اإلامل٘ت ممثلت في مضًىت اإلالٚ نبض الهٍؼ ت ؤؾلؿان التٖر هذ اجُاُْت نبر شٖغ ْو

ي بً ؾهىص ، ؤن هظه اإلاظٖغة هي بضاًت  ؼ ألامير جٗغ للهلىم و الخٓىُت ،  خُث ؤٖض عئِـ مضًىت اإلالٚ نبض الهٍؼ

ين اجُاُْاث ؾابٓت لخىعٍض ألاؾلخت  لشغاٖت بؾتراجُجُت مهمت ، و ال ٌهخبر هظا الاجُاّ هى ألاٛو ، بط ؤن للؿَغ

و مطاصع ألاؾلخت   18.في بؾاع ؤلاؾتراجُجُت الؿهىصًت ألازيرة لخىَى

ُا مو ٗل مً ْؿغ و الؿهىصًت ، و بن  هتها جٖغ ٗاهذ ؤبغػ الاجُاُْاث ؤلاؾتراجُجُت ،هي جلٚ التي ْو     و ْض 

ُا خٛى بوشاء ْانضة 2015ؤزظث ضًُا مسخلُت ، َُي ماعؽ  ُو اجُاّ نؿ٘غي بين ْؿغ و جٖغ  ، جم جْى

ُت في ْؿغ ، ْىامها  ت جٖغ ي ، بغاَت بلى الخهاون في الطىاناث الضَانُت 3000نؿٍ٘غ ، هظا (*) حىضي جٗغ

الخدالِ ؤلاؾتراجُجي عخبذ به الؿهىصًت ، و انخبرث ؤهه ٌؿاهم في مىاحهت الىُىط ؤلاًغاوي ، خُث جغي 

ض في ؤلامٙاهاث الضَانُت في مىؿٓت الخلُج ، هظا الترخُب الؿهىصي  ي ًٍؼ اع ؤن الىحىص الهؿ٘غي التٗر الٍغ

ت حمانت  ِ ؤلاماعاحي ، بط لم جغخب ألازيرة بهظا الخدالِ ، و انخبرث ؤهه يهضٍ لخٍٓى ٗان نلى ن٘ـ اإلاْى

 19.ؤلازىان اإلاؿلمين ، التي جطىُها ٖجمانت بعهابُت 

ٗان الخإًُض الؿهىصي لالجُاّ الٓؿغي  ي ، جمهُضا لئلنالن نً جإؾِـ مجلـ الشغاٖت ؤلاؾتراجُجي –      التٗر

اع في صٌؿمبر -  الؿهىصي  اعة الغئِـ عحب ؾُب ؤعصويان للٍغ ي ،و طلٚ ؤزىاء ٍػ  ، و ْض ضغح وػٍغ 2015التٗر

ؤهه ؾُٙىن مهخما بإمىع نضًضة بما َيها ألامىع " الخاعحُت الؿهىصي ناصٛ الجبير ؤزىاء ؤلانالن نً املجلـ ، 

ت  ت ، و الؿاٍْى ت ، و الاؾدثماٍع ت ، و الؿُاؾُت ، و الاْخطاصًت ، و الخجاٍع  20،" و ييرها ...ألامىُت ،و الهؿٍ٘غ

ٌهخبر ؤلانالن نً هظا الخدالِ هدُجت ؾبُهُت للخٓاعب اإلادؿاعم ، و الخيؿُٔ الؿُاس ي ، و ألامني بين البلضًً ، 

ت . في قل الهىاحـ ألامىُت اإلاشتٖر
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ُا ألمً الخلُج ، و  ي الخلُجي نمىما ، و الؿهىصي زطىضا ، ميسجما مو جطىع جٖغ     ًإحي هظا الخٓاعب التٗر

ٗائؼ مً بُنها   21:اإلاؿدىض نلى حملت ع

ؤمً الخلُج هى شإن صولها وخضها ، و مً خٓها اجساط الخضابير و الترجِباث التي جغاها مالئمت ،  -

 .لخدُٓٔ ألامً و الاؾخٓغاع و الؿالم في اإلاىؿٓت  

ٗان ال بض مً الترجِباث ألامىُت في اإلاىؿٓت ، َُمً٘ ؤن جخسظ ش٘ال صَانُا زىائُا مو صٛو اإلاىؿٓت  -  .بطا 

 .اإلاضزل الغئِس ي لترجِباث ألامً ًخؿلب جىؾُو هؿاّ الخهاون الاْخطاصي بين صٛو اإلاىؿٓت  -

ُا  ؾهىصًا في ال٘ثير مً ألاػماث ، زاضت ألاػمخين الُمىُت و الؿىعٍت ، و –     شهض الشّغ ألاوؾـ جيؿُٓا جٖغ

ُا بهملُت ناضُت الخؼم  ٗان مً بين ؤبغػ مالمذ الخيؿُٔ ألامني اإلاخىامي بين الضولخين ، ببالى الؿهىصًت لتٖر

ؼ للخؿىعاث مو الغئِـ عحب ؾُب ؤعصويان هاجُُا ،  ْبل الخىُُظ ، و مىاْشت اإلالٚ ؾلمان بً نبض الهٍؼ

ُا نملُت ناضُت الخؼم التي جٓىصها الؿهىصًت مىظ   ، مبرعة هظا الضنم بإن 2015 ماعؽ 26صنمذ جٖغ

ػىا حمُو الاجُاُْاث التي حغي الخىضل بليها في الُمً ، بما َيها ْغاعاث مجلـ ألامً، و ْامىا  الخىزُين َع

ت ، شٙلذ تهضًضا نلى ؤمً و اؾخٓغاع الؿلم الضولي ٗاث نؿٍ٘غ  22.بخدغ

ي عحب ؾُب ؤعصويان  ؤن نلى بًغان ؤن حًير وحهت هكغها ، و نليها ؤن "     في طاث الؿُاّ ضغح الغئِـ التٗر

ي  ِ التٗر حسخب ٗل ْىاتها مً الُمً و ؾىعٍا و الهغاّ ، و نليها ؤن جدترم ؾُاصة جلٚ ألاعاض ي ، ًإحي هظا اإلاْى

في قل الاؾدُاء اإلاخىامي مً ؤلاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت في الشّغ ألاوؾـ ، خُث نمضث ؾهغان ، و هدُجت لهؼلتها 

ٗالجماناث و ألاخؼاب و الخىكُماث ،  ((the non – state actorsبلى الخدٕغ نبر الُىانل ما صون الضولت   ،

بىضُها ؤصاة بضًلت ألصواث الىكام الضولي ، بهضٍ الخإزير في ؾلٕى الضٛو ، ؾىاء في الهغاّ ؤو لبىان ، و ؤًػا 

 23.في مىؿٓت الخلُج 

ي الضانم لهاضُت الخؼم ، مضَىنا بمداولت اؾدثماع لخكت الخدالِ ، الظي جإمل مىه  ِ التٗر     حاء اإلاْى

ُت  ُا لهب صوع اإلاىاػن ؤلاْلُمي ، في مداولتها إلناصة الخىاػن اإلآُىص في الهالْاث التٖر ؤلاًغاهُت ، زاضت – جٖغ

بهض جغاحو الهالْت مو الًغب ، و زطىضا الىالًاث اإلاخدضة بهض الاجُاّ الىىوي ، و الظي ٌهني تهمِش الضوع 

ي مٓابل جمضص الضوع ؤلاًغاوي  24.التٗر
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ت في نملُت ناضُت الخؼم ، بال ؤنها ؤنلىذ اؾخهضاصها لخٓضًم الضنم  ُا نلى نضم بمٙاهُت اإلاشاٖع شضصث جٖغ

ُا بلى اؾخهضاصها للُٓام بضوع الىؾُـ مو الؿهىصًت ، باججاه بًجاص 25اللىحؿتي و الؿُاس ي  ، ٖما ؤملخذ جٖغ

ت ؾُاؾُت ، ألامغ الظي ًضٛ نلى خغص ؤهٓغة نلى ؤن ًٙىن لها صوع  مسغج لؤلػمت في الُمً ، و الخىضل بلى حؿٍى

 26.في بناصة ضُايت مهاصالث الخىاػن في اإلاىؿٓت 

ُا ذ ألاػمت الؿىعٍت ٖظلٚ جيؿُٓا جٖغ ُا للخدالِ ؤلاؾالمي ملخاعبت ؤلاعهاب –     نَغ ؾهىصًا خُث اهػمذ جٖغ

ت الهضًض مً الضٛو ؤلاؾالمُت  اع، بمشاٖع ،الظي ؤنلً نىه ولي ولي الههض الؿهىصي وػٍغ الضَام في الٍغ

ُت مٓاجالث ؾهىصًت في بؾاع هظا  ُا و مطغ و باٖؿخان، ٖما اخخػيذ ْانضة اهجغلُٚ التٖر ؤبغػها جٖغ

ُا ؾهىصًا مً زالٛ صنم بهؼ َطائل اإلاهاعغت نلى – الخدالِ ،و ْبله شهضث ألاػمت الؿىعٍت جيؿُٓا جٖغ

. ألاعع، و ٖظلٚ صنم اإلاهاعغت الؿُاؾُت في الخاعج 

السعودية في ظل جعقيذات البيئة – ثحذيات العالقات التركية : كوابح الححالف / 3

. إلاقليمية 

ُضاًضؽ  ، لً٘ ًيبغي ؤن ال  " وحذة املصلحة هي الرباط  كثر قوة سواء بين الذول أو  فراد"     ًٓٛى زُٖى

اث مخىاؾٓت ؤو  ت ، التي جُغع ؾُاؾاث و جطَغ ًٌغب نً الباٛ ؤهه لِـ ٗل مجمىناث اإلاطالح اإلاشتٖر

دت   27.مخؿابٓت ، حؿخضعي الخٓىين في جدالُاث ضٍغ

اع في ؤػماث الشّغ ألاوؾـ       بىاء نلُه َغيم الخٓاعب اإلادؿاعم ، و الخيؿُٔ الىاضح بين ٗل مً ؤهٓغة و الٍغ

ين ، ؤو حهاعع في بهؼ الغئي و اإلاطالح ؤلاْلُمُت ، مما  ، بال ؤن هظا ال ٌهني نضم وحىص زالَاث بين الؿَغ

ًمً٘ ؤن ً٘بذ جؿىع الهالْاث ، و امخضاصها بلى حىاهب ؤزغي ، يير البهض ألامني ، ؤو ًجهلها ؤؾيرة ألاوغام 

ت  . الغاهىت، التي َغغذ مطالح آهُت مشتٖر

ت التي جمثلذ بالؿعي  ذ الخغب ، الن اإلاطلخت اإلاشتٖر خت ، و مهكمها ٌؿىص ْو ألاخالٍ الهامت ناصة مْا

اث الؿالم الخالُت للخغب ، مً شإنها ؤن جُسح املجاٛ بمجغص  ٔ حؿٍى لالهخطاع ، و غمان اإلاطالح نً ؾٍغ

اهتهاء اإلاهإع للمطالح الُغصًت اإلاخهاعغت للضٛو الخلُُت ؾابٓا ، و مً حهت ؤزغي َهىإ جالػم بين صًمىمت 

ٗاهذ  الخلِ و ؤلاؾاع املخضوص للمطالح التي ْام نليها ، بط ٗلما جدضصث هظه اإلاطالح و غاّ هؿاْها ، ٗلما 

 28.َغص اؾخمغاع الخدالِ ؤٖبر 
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:  املصرية والليبية زمحيناخحالف وجهات الىظر حول /أ

ُت خٛى بهؼ اإلالُاث الهالٓت في الشّغ ألاوؾـ و الهالم الهغبي ، ؤبغػها      جسخلِ الغئٍت الؿهىصًت التٖر

ُذ اإلامل٘ت ، و ؤيلب صٛو  ُا جدالِ صنم الشغنُت في مطغ ، بِىما ْو ت ، خُث صنمذ جٖغ الخالت اإلاطٍغ

الخلُج بلى حاهب الاهٓالب الهؿ٘غي ، و ْض ال ًسخلِ اإلاشهض اللُبي نً اإلاطغي ، مو َاّع خؿاؾُت اإلالِ 

ين   29.اإلاطغي لضي الؿَغ

ُت ، زطىضا بهض ؤلانالن نً جإؾِـ     مو جطانض مكاهغ الخطىع ؤلاًجابي في الهالْاث الؿهىصًت التٖر

مجلـ الخهاون ؤلاؾتراجُجي اإلاشتٕر ، نملذ اإلامل٘ت نلى جىقُِ نالْاتها ؤلاؾتراجُجُت مو الجاهبين اإلاطغي و 

ٔ الغئٍت الؿهىصًت ، ما ْض ًُض ي مً هاخُت ؤزغي بلى بػالت الهىائٔ التي  ي ، لخجؿير هىة الخالٍ َو التٗر

ٗاهذ ْض ؤنلىذ نً جإؾِؿه ، و الظي ٌشمل بين ؤْؿابه " ؤلاؾالمي"ًمً٘ ؤن حهترع نمل الخدالِ  الظي 

 30.ٖال مً الضولخين 

ت ، ٗلما اضؿضمذ بػًـ  ُت اإلاطٍغ    ٗلما ؾهذ الؿهىصًت بلى الخسُُِ مً خضة الخىجغ في الهالْاث التٖر

ت  ػها بل و ؾهيها في اإلآابل إلضالح الهالْاث اإلاطٍغ ؤلاًغاهُت ، خُث باث واضخا ؤن ؤي – ؤلاماعاث ، و َع

ت  ت – جٓضم في الهالْاث اإلاطٍغ الؿهىصًت ، و هُـ الخاٛ – ؤلاًغاهُت ٌهض زطما مً عضُض الهالْاث اإلاطٍغ

ت  ُت – مو ؤلاماعاث في خاٛ جٓضم الهالْاث اإلاطٍغ  31.التٖر

لت وؿبُا في الخ٘م ، جبرػ خاحت ٗل منهما للخهامل  ٓين في الخ٘م ، و اعجُام َغص بٓاءهما لُترة ؾٍى    وحىص ٍَغ

مو آلازغ ، لً٘ مً يير اإلاغجح وشإة جدالِ اؾتراجُجي بُنهما ، و بهما اْخطاع الخهاون نلى اإلالُاث مىغو 

 32. َُما ًسظ هظه اإلالُاث  case by caseجالقي وحهاث الىكغ ، و بجبام ههج حهاون ًمً٘ حؿمُخه خالت بدالت 

اتها املخخلُت في ضغاناث الشّغ ألاوؾـ ،بط حهخبر مىاحهت جىكُم الضولت ؤلاؾالمُت و خؼب  ُا ؤولٍى     َلتٖر

ت ، بِىما ال حشٙل مىاحهت ألاٖغاص هاحؿا ؾهىصًا ، و بالخالي ًمً٘ للبلضًً الخيؿُٔ  الهماٛ ال٘غصؾخاوي ؤولٍى

ُا  في مؿإلت الخهاؾي مو ألاٖغاص ، و الىُىط ؤلاًغاوي ، بطىعة جػمً ْضعا مهما مً الخىأَ ، بانخباع ؤن ال مْى

اع ،  ي ضلب غض ؤلاًغاهُين ، بال ؤن ؤهٓغة جخٓاؾم مو الٍغ ِ جٗغ ؾهىصًا ضلبا ججاه ألاٖغاص ، و ال ًىحض مْى

 33.الىكغة الغاَػت للىحىص ؤلاًغاوي في ؾىعٍا و الهغاّ ، و جغاها مً نىامل الُىض ى في الشّغ ألاوؾـ   
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ُت ججاه الخلُج نمىما ، و ًمً٘ ؤن ًٙىن له اوهٙاؾاث  ل الؿُاؾت ؤلاْلُمُت التٖر     و مما ًمً٘ ؤن ٌهْغ

ي ؾُٙىن نلى  ؾلبُت نلى نالْاتها بالؿهىصًت، بصعإ بهؼ الٓىي ؤلاْلُمُت و الهغبُت ، ؤن جمضص الضوع التٗر

هها في لهبت الىُىط ُا 34خؿاب مٙاهتها ، و مْى ، مً ؤبغػ هظه الضٛو ؤلاماعاث ، التي لها نالْاث مخىجغة مو جٖغ

ت ، و اتهام ألازيرة لئلماعاث بضنم خؼب الهماٛ ال٘غصؾخاوي ، و هظا  ُا للمهاعغت اإلاطٍغ نلى زلُُت صنم جٖغ

ُت يالبا ؾِىاٛ مً الهالْاث مو ؤلاماعاث ، و ًازغ ؾلبا نلى  ٌهني ؤن ؤي جٓضم في الهالْاث الؿهىصًت التٖر

. الخدالِ الظي جٓىصه الؿهىصًت 

ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت و      في طاث الؿُاّ ضغح الؿُير ؤلاماعاحي ًىؾِ الهخِبت ، بمداغغة ؤلٓاها في مٖغ

ٙي بهىىان  ، في " بغهامج نمل بًجابي للشّغ ألاوؾـ خٛى الضولت ؤلاؾالمُت و بًغان " الضولُت ألامٍغ

ت ، بطىعة ؤٖبر ب٘ثير مً مالخٓت جىكُم الضولت ، لظلٚ و 31/01/2016  ، ؤن ألاجغإ ًػهىن ألاٖغاص ؤولٍى

 35.ختى خل هظه الٓػُت ، ال ؤنٍغ ُِٖ ًم٘ىىا الخىضل بلى بحمام بشإن هظا الخدالِ 

 إيرانالعالقة مع /ب

ٗإخض ؤبغػ الهىائٔ ؤمام ؤي جٓضم مازغ في الهالْاث  ُا و بًغان ،      جبرػ الهالْاث الاْخطاصًت اإلادشاب٘ت بين جٖغ

ً لم جغقى بهض بلى مؿخىي الخيؿُٔ ألامني ، و – الؿهىصًت  ُت ، زاضت و ؤن الهالْاث الاْخطاصًت لؤلزيًر التٖر

. لم حؿخؿو الؿهىصًت بهض ؤن جمثل البضًل الؿاْىي و الاؾدثماعي نً بًغان 

ت ، و هى ما حؿبب في ازخالٛ اإلايزان      ُا بشٙل عئِس ي نلى بًغان في جلبُت اخخُاحاتها الؿاٍْى حهخمض جٖغ

اصة الطاصعاث إلًغان ، َُي  ُا جصخُده مً زالٛ ٍػ ُا 2012الخجاعي ، و الظي جداٛو جٖغ  %39 اؾخىعصث جٖغ

ي ، بلًذ ُْمت الطاصعاث %19مً بمضاصاث الىُـ ،و   مً الًاػ مً بًغان، و خؿب مههض ؤلاخطاء التٗر

ُت إلًغان  ُت منها في هُـ الؿىت لخبلٌ 2014 ملُاع صوالع نام 3.9التٖر  9.8 ، في خين اعجُهذ الىاعصاث التٖر

 ملُاع 13.7 ، بلى 2012 ملُاع صوالع ؾىت 22ملُاع صوالع ، في خين اهسُؼ حجم بحمالي الخجاعة الثىائُت مً 

ً ألاجغإ جُّى ُْمتها 2014صوالع في  و الهٓىباث الًغبُت نً بًغان ، بضؤث جكهغ ؾّى للمؿدثمٍغ ، و في قل َع

 36. ملُاع صوالع 90

 الخليجية  زمةاملوقف التركي مً /ج
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ُا بهالْت وزُٓت مو ْؿغ في نضة مجاالث مىظ وضٛى خؼب الهضالت والخىمُت   ؾضة الخ٘م وحهؼػث بلىجغجبـ جٖغ

وجخطح مالمذ الخهاون , ٛ زاويآ زلُا لىالضه خمض ؤلاماعة الشاب جمُم بً خمض  لؼمام ألامير مو جىلي  ؤٖثر

ت إلالُاث الشّغ  ٗالٓػُت ألاوؾـوالخيؿُٔ في حجم الخباصٛ الخجاعي والهؿ٘غي بين البلضًً والغئٍت اإلاشتٖر  

ت لئلؾالمُينالُلؿؿُيُت والطغام في ؾىعٍا والُمً ومطغ ولُبُا خُث جكهغ ْؿغ صنمها   والؾُما خٖغ

ُت لهظه ؤخضار اإلاؿلمين بهض ؤلازىان هظا ما حهل , ألاخضار الغبُو الهغبي وهى ما ًخىأَ مو الغئٍت التٖر

غع خطاع حىي وبغي نليها مىظ حىان وؤلاماعاثالؿهىصًت   ِ الخهامل مو ْؿغ َو ً حهلً ْو  2017 والبدٍغ

ي ؤنوانخبرث الؿهىصًت  ػذ ؤن بال وؤلاًغاوي ْؿغ ْض شٓذ الطِ الخلُجي واعجمذ في الخػً التٗر ُا َع  جٖغ

 جػامنها مو ْؿغ اْخطاصًا وؾُاؾُا وهى ما حهل الهالْاث الؿهىصًت وؤنلىذؾُاؾاث الضٛو الخلُجُت 

ُت جترهذ  . التٖر

ُت ، بةمٙإنها ؤن جمثل جدضي مؿخٓبلي ؤمام ؤي جُهُل ؤٖبر      ٖما جبرػ نغاُْل غمً البِئت الضازلُت التٖر

ُا جُاع مهخبر ًىكغ بلى الهالْت مو  للهالْاث الثىائُت ، و مداولت الخٓضم بها إلاغاخل مهمت ، بط ًىحض في جٖغ

ُا هى ؤوعبا ، و لِـ الشّغ ألاوؾـ  بت ، و ًغي ؤن مجاٛ جٖغ  37.الهالم ؤلاؾالمي بٍغ

ُا للؿهىصًت ، و جيؿُٔ ألازيرة مو ؤهٓغة لهى بمثابت ْبٛى مً البلضًً باإلاٙاهت ؤلاْلُمُت لآلزغ ،      بن جإًُض جٖغ

و جإحُل الطغام نلى ػنامت الهالم الؿني ، و طلٚ بضال مً جبضًض الجهىص في اإلاىاُٖاث ؤلاْلُمُت ، زاضت في 

، بط ًالخل ؤهه ال ًىحض مبضؤ خاٖم ًىؿلٔ مىه 38قل وحىص تهضًض مشتٕر ، ًخمثل في جىامي الىُىط ؤلاًغاوي

الخهاون ، و بهما هىإ مطالح آهُت ، َال ًىحض جبني مٓاعبت نامت حشمل حمُو اإلالُاث ، بط ًٓخطغ الخهاون نلى 

خاالث الالخٓاء في اإلاطالح آلاهُت ، و لِـ اإلاطالح ؤلاؾتراجُجُت ، لظلٚ مً اإلاغجح ؤن ًٙىن الخهاون في اإلالُاث 

َغصًا ، و مغجبـ بدالت بصاعة ألاػماث ، ؤٖثر مً ٗىهه حهاوها ٌشمل مجمىنت ملُاث بشٙل ٌهالج حظوع ألاػماث 

.39 

: مسحقبل العالقة التركية السعودية بعذ مقحل الصحفي جمال خاشقجي/ 4

ٔ ايخُاٛ ؤزاع  مٓخل الصخُي الؿهىصي حماٛ زاشٓجي صازل الٓىطلُت الؿهىصًت باؾؿىبٛى مً ؾٍغ ٍَغ

 وؤلانالمحاء مً الؿهىصًت زطُطا لهظه الهملُت مىحت يػب واؾدىٙاع واؾهين مً ؾٍغ املجخمو الضولي 

الهالمي الظًً اتهمىا  الؿلؿاث الؿهىصًت بخضبير هظه الهملُت  ولً٘ الؿلؿاث الؿهىصًت هُذ في نلمها 
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ُا وؤمام, بخُاضُل الخاصزت وبغؤث هُؿها مً مؿاولُت مٓخل زاشٓجي ِ الطهب ْامذ جٖغ بجمُو  هظا اإلاْى

ذ الؿهىصًت بخضبير نملُت ةخؼم  مً  الضالئل التي جضًً اإلامل٘ت وبالُهل وجدذ الػًىؾاث الهائلت  انتَر

 ألازيرالايخُاٛ ل٘نها لم حهتٍر بمؿاولُت الؿلؿاث الهلُا في البلض ممثلت في ولي الههض دمحم بً ؾلمان هظا 

.  بٓخل زاشٓجيألاوامغ ؤنؿى ؤهه ؤؾغاٍالظي جتهمه 

ُت الؿهىصًت عيم وحىص بهؼ اإلااشغاث نلى الخهاون في بهؼ ؤٖضث  ايخُاٛ زاشٓجي هشاشت الهالْاث التٖر

 هظه الٓػُت لً جازغ نلى نالْت البلضًً مؿخٓبال لً٘ هظا انخبره ؤناملجاالث وعيم جإُٖض ُْاصة البلضًً 

ي مً ْػاًا حهخبرها  ِ التٗر ال٘ثير مً اإلاغاْبين ال ٌهبر نً م٘ىىن الهالْت الخُُٓٓت بُنهما بؿبب اإلاْى

ُا وحمانت  ٗالهالْت بين جٖغ  مً بعهابُت  اإلاؿلمين اإلاطىُت ٖمىكمت ؤلازىانالؿهىصًت تهضًضا ألمنها الٓىمي 

ُت هى مداولت ألاعاض ي جضبير ايخُاٛ زاشٓجي في ؤن آزغونفي خين انخبر , ؾٍغ الىكام الؿهىصي  التٖر

ُا   نً الؿااٛ إلااطا جم هظا في باإلحابت املجخمو الضولي ولهظا َالؿهىصًت مؿالبت ؤمام وبخغاحهالخىعٍـ جٖغ

ُت جدضًضا؟ ألاعاض ي  التٖر

ُت الؿهىصًت ًبضو ؤهه ًخجه وؤمام  الهشاشت بلى هظا الىاْو الجضًض بين البلضًً َان مؿخٓبل الهالْت التٖر

ا وفي قل البدث نً ػنامتَإٖثر ؤٖثر ٍ٘غ   زاضت في قل وحىص الُٓاصجين الخالُخين اإلاخىاْػخين اًضولىحُا َو

 .اإلسالميالعالم 
: الخاثمة

ُت عيم الُخىع الظي ؾبهها بهض الغبُو الهغبي ، بال ؤنها - الهالْاث الؿهىصًت  - التٖر

غ و صَو الهالْاث   .خاَكذ نلى مؿخىي مً الخيؿُٔ ، مً٘ مً البىاء نلُه في جؿٍى

اإلاهػلت ألامىُت الىاحمت نً ألاػماث اإلاؼمىت في الشّغ ألاوؾـ ، و الخمضص ؤلاًغاوي مً  -

زالٛ الُىانل ما صون الضولت ، و جغاحو ػزم الغبُو الهغبي ، و ما هجم نىه مً تهضًضاث 

ين ؤهمها ألامً ، و مىاحهت اإلاشغوم  ت ل٘ال الؿَغ ض مطالح مشتٖر
ّ
بت ، ول ؤمىُت مٖغ

 .ؤلاًغاوي 
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ٙي مً الشّغ ألاوؾـ ، و جضانُاث الاجُاّ الىىوي ؤلاًغاوي مو الًغب  - الاوسخاب ألامٍغ

، حهل اإلامل٘ت في خالت اه٘شاٍ ، صَهها للبدث نً جدالُاث ، بةمٙإنها ؤن جمثل البضًل 

 .ؤلاؾتراجُجي 

ي  - الؿهىصي هدُجت للخيؿُٔ و الخٓاعب اإلادؿاعم بين – مجلـ الخهاون ؤلاؾتراجُجي التٗر

البلضًً ،و ٌهخبر مغخلت مخٓضمت مً الاجُاُْاث الثىائُت ، و زؿىة مهمت لخيؿُٔ 

 .الؿُاؾاث ، و جُهُل الخهاون ، و مضه ألبهاص ؤوؾو مً املجاٛ ألامني الهؿ٘غي 

غ الخهاون الثىائي بين الىخضجين بلى جدالِ اؾتراجُجي ،  - نٓباث ٖثيرة جدٛى ؤمام جؿٍى

ين ، و  زاضت في قل حهُٓضاث البِئت ؤلاْلُمُت ، و اإلاطالح اإلاخىاْػت ل٘ال الؿَغ

ت  والاػمت الخلُجُت ومٓخل الصخُي حماٛ . الخىاَـ اإلااحل بؿبب التهضًضاث اإلاشتٖر

 .زاشٓجي

اْخطاع الخهاون نلى الجاهب ألامني ، و غهِ البهض الاْخطاصًٓض ًجهل الخٓاعب عهين  -

خت  .  اإلاطالح اإلاْا

:  قائمة املراجع
 

ؼ ش٘غي ، ألاخالٍ و الخ٘خالث في الؿُاؾت الهاإلاُت -  1 ذ ، . دمحم نٍؼ ت ، الٍٙى  .12 ، ص 1978ؾلؿلت نالم اإلاهَغ
ُت - 2 ُت ، الهضص . هدى شغاٖت بؾتراجُجُت : الؿهىصًت زالٛ الغبُو الهغبي – محي الضًً آجمان ، الهالْاث التٖر  4مجلت عئٍت جٖغ
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ُت ججاه الخلُج الهغبي - 21 ُٔ ، الؿُاؾت ؤلاْلُمُت التٖر  و 38مجلت الهلىم الؿُاؾُت ، الهضصان . 2008-2002ؾهض خٓي جَى

. 166 ، حامهت بًضاص ، ص 39
ي : دمحم ؾمير الغهخِس ي ، ناضُت الخؼم - 22 ش ؤلاؾالم – خضوص الخىاَـ التٗر غ نلى الغابـ 20/03/2016: ؤلاًغاوي ، جاٍع ، مخَى

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/04: الخالي 
ُت – مىطىع اإلاغػوقي ، الهالْاث الؿهىصًت - 23 ش ؤلاؾالم . جدٛى بيُت الخدالُاث ؤلاْلُمُت : التٖر غ 20/03/2016: جاٍع  ، مخَى

 /http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/03: نلى الغابـ الخالي 
ُا في املخاوع ؤلاْلُمُت ما بهض ناضُت الخؼم - 24 و جٖغ ش ؤلاؾالم . ؾهُض الخاج ، مْى غ نلى الغابـ 24/03/2016: جاٍع  ، مخَى

  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/4/9: الخالي 
. مدمىص ؾمير الغهخِس ي ، اإلاغحو الؿابٔ - 25
 .170ؾامُت بُبرؽ ، اإلاغحو الؿابٔ، ص - 26
ؼ ش٘غي ، اإلاغحو الؿابٔ ، ص - 27  .12دمحم نٍؼ
. 16هُـ اإلاغحو ، ص - 28
ؼ ضىانت الُ٘غ للضعاؾاث ، اإلاغحو الؿابٔ - 29  .مٖغ
ُا و مثلثاث الٓىي ؤلاْلُمُت - 30 ش ؤلاؾالم . دمحم نبض الٓاصع زلُل ، مطغ و الؿهىصًت و جٖغ غ نلى 23/03/2016: جاٍع  ، مخَى

 http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=10271: الغابـ الخالي 
ت ؤلاماعاث و ؾىضان الؿهىصًت - 31 ش ؤلاؾالم . نبض الىاضغ ؾالمت ، مؿْغ غ نلى الغابـ الخالي 23/03/2016: جاٍع :  مخَى

http://www.almasryalyoum.com/news/  
 .مىطىع اإلاغػوقي ، اإلاغحو الؿابٔ- 32
 .بضع الغاشض ، اإلاغحو الؿابٔ- 33
ُٔ ، اإلاغحو الؿابٔ ، ص - 34  .167ؾهض خٓي جَى
و شاون بماعاجُت ، ًىؾِ الهخِبت - 35 غ نلى الغابـ : مْى ش ؤلاؾالم، مخَى ُا تهخم بشإن ألاٖغاص ؤٖثر مً صانش ،جاٍع جٖغ

:http://emirati-affairs.com/news/view/489 
36- ÖmerTaşpınar , op cit ,p 5. 

ُٔ ، اإلاغحو الؿابٔ ، ص - 37 . 167ؾهض خٓي جَى
 .مدمىص ؾمير الغهخِس ي ، اإلاغحو الؿابٔ - 38
. مىطىع اإلاغػوقي ، اإلاغحو الؿابٔ - 39
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tILR--nQAhVG1BoKHVXUCdgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Fexperts%2Fomer-taspinar%2F&usg=AFQjCNGWpzrTIYeWVTE5Lo_ClpEV1Z7Nrw
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